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1. INTRODUÇÃO 
 

O mel é um alimento natural produzido por diferentes espécies de abelhas 

(GHELDOF et al., 2002) sendo um fluido viscoso, aromático e doce feito do néctar e 

exsudatos sacarínicos de plantas de origens florais que são levados para a colmeia, 

onde são estocados no favo, para serem consumidos (ALVES et al., 2005). 

A composição do mel varia em função do néctar da espécie vegetal visitada 

pela abelha e da espécie que visita. Desta forma, apresenta características 

específicas já que sua matriz é bastante diversificada do ponto de vista biológico 

(GHELDOF et al., 2002; CRANE, 1987; WHITE, 1989).   

Por ser considerado um alimento funcional, o mel, vem ganhando importância 

no mercado comercial, por suas funções nutricionais básicas e por trazer vários 

benefícios a saúde de quem o consome, aumentando a necessidade de pesquisas 

sobre suas características e qualidades. (RONDON, 2015). 

No Brasil, a apicultura é a criação de abelhas mais estudada, porém a 

Meliponicultura vem ganhando destaque pelas peculiaridades do mel que se 

diferencia no sabor e aroma, valorizando o produto no mercado e compensando a 

baixa produtividade de suas colmeias (LIRA et al., 2014). 

Segundo Pegoraro (2017), a Apis mellifera, é uma abelha africanizada, que foi 

introduzida no Brasil na época colonial, sendo a mais conhecida no país. Os 

principais produtos oriundos da apicultura são a geléia real, o própolis e o mel, 

sendo esse último o mais comercializado. 

As abelhas da subfamília Meliponinae são conhecidas como Abelhas sem 

Ferrão, por possuírem ferrão atrofiado sendo incapazes de ferroar. O gênero 

Melipona engloba inúmeras espécies produtoras de mel que vêm sendo criadas há 

centenas de anos pelos povos tradicionais das Américas (CAMARGO; OLIVEIRA; 

BERTO, 2017).  

Entre as abelhas nativas sem ferrão mais conhecidas estão as espécies Jataí 

(Tetragonisca angustula), Mandaçaia (Melipona quadrifasciata anthidioides), 
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Mandaguari (Scaptotrigona postica), Mirim (Plebeia droryana) e Uruçu-Amarela 

(Melipona rufiventris). 

As abelhas Jataí são de pequeno porte, encontradas em praticamente todo 

território brasileiro, em altitudes acima de 500 metros. Produzem mel de qualidade 

sendo fino, suave, levemente azedo, que o difere dos outros méis (SOUZA, 2007). 

Além de possuírem maior potencial como agente polinizador de flores não 

polinizadas pela Apis mellifera, essas abelhas não são agressivas o que contribui 

para seu manejo. São consideradas as abelhas mais limpas, tanto no que diz 

respeito ao alimento consumido, quanto na construção do ninho e organização na 

separação do pólen onde estes e as reservas alimentares de mel são armazenadas 

em potes de cerume que se encontram externamente à cria. Sua produtividade é de 

0,5 a 1,5 L de mel/ano (SOUZA et al., 2019). 

No Brasil, a Mandaçaia possui distribuição nas regiões secas como no Distrito 

Federal. Essa abelha produz um mel de sabor apreciável e agradável, com alguns 

estudos envolvendo aspectos biológicos, morfológicos e genéticos (AIDAR, 2010). 

São abelhas sociais, que quando em colônias fortes, apresentam o comportamento 

de voar sobre as pessoas, esbarrando na pele, mas raramente beliscam. Seus 

ninhos são encontrados em ocos de árvores, sendo que a entrada possui raias 

convergentes de barro e o espaço permite que somente uma abelha passe de cada 

vez (SOUZA, 2015). 

A Mandaguari é uma espécie de abelha que vive em ocos de árvores e pode 

ser encontrada em todas as áreas de clima tropical e subtropical, estendendo-se 

desde o México até o Rio Grande do Sul. Seu mel é levemente amargo e mais 

viscoso sendo mais produzido no Sul e Sudeste (MACIEIRA, 2004). 

A Mirim é uma abelha social rústica e resistente. É pequena e mansa. Possui 

uma mancha amarela em forma de gota, na frente da cabeça, já o seu corpo é 

escuro. Nidifica em fendas de árvores ocas e buracos nas rochas ou muros, desde 

que os ocos ou fendas sejam de tamanho apropriado e não aquecidos pelo sol em 

demasia. O seu mel tem alta acidez que, aliada às propriedades farmacológicas, é 

eficiente no tratamento de doenças respiratórias (WINTER et al., 2009). 
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A Uruçu-Amarela é uma abelha social que vive em colônias grandes, sendo 

pouco agressiva, tendo como comportamento defensivo beliscar a pele. Além de 

rara e bonita, seu mel é muito ácido sendo considerado o melhor mel do Brasil. O 

que chama atenção é sua capacidade produtiva chegando a 10 kg de mel/ano, fato 

raro nas melíponas (SILVA et al., 2009). 

São encontradas em todo o território brasileiro, com maior ocorrência nas 

regiões Norte e Nordeste onde seu mel tem valor medicinal, sendo usado em 

garrafadas, xaropes, aumentando sua demanda comercial (HOLANDA et al., 2012). 

 Além da composição do mel, várias são as fontes vegetais das quais ele é 

derivado e da espécie de abelha, segundo Alves et al. (2005) outros fatores como o 

solo, o estado fisiológico da colônia, o estado de maturação do mel e as condições 

meteorológicas quando da colheita, também são fontes de variação.  

De maneira geral, o mel das espécies de meliponíneos tem como principal 

característica a diferenciação nos teores da sua composição, destacando-se o teor 

de água (umidade), que o torna menos denso que o mel das abelhas africanizadas 

(A. mellifera). A cor varia do quase transparente ao âmbar escuro e o gosto e níveis 

de açúcar dependem do paladar, da espécie, da época, da região e, principalmente, 

da florada. Além dos açúcares em solução, o mel também contém ácidos orgânicos, 

enzimas, vitaminas, flavonóides, minerais e uma extensa variedade de compostos 

orgânicos, que contribuem para sua cor, odor e sabor (ALVES et al., 2005). 

A falta de padrões oficiais que regulamentem o mel de abelhas sem ferrão, o 

problema de adulteração deste produto, a diversidade de espécies de abelhas 

produtoras e o pouco conhecimento sobre a flora explorada são questões que 

devem ser investigadas para se conseguir informações corretas sobre a composição 

química e características gerais sobre o produto (LIRA et al., 2014). 

Ainda segundo os autores, a geração de informações que venham contribuir 

com uma base de dados para caracterizar os produtos das abelhas sem ferrão será 

sempre de grande valia, uma vez que estes estão intimamente relacionados com as 

variações da florada e do clima local.  
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2. JUSTIFICATIVA 
 

O consumo de mel no Brasil ainda é incipiente, apesar de existir uma boa 

produção nacional. Em 2012, foram 16 mil toneladas de mel exportadas, o 10° maior 

exportador, na maioria das vezes para a união europeia, responsável por 25% do 

consumo de mel mundial (CBI, 2009; FAO, 2012). 

Muito desse desinteresse em consumir esse tipo de mel vem da falta de 

informação da população brasileira, onde o mel é considerado mais um remédio do 

que um alimento (RONDON, 2015). Além disso, toda a legislação brasileira é 

baseada na produção de mel de abelhas africanizadas, porém os pequenos e 

médios produtores rurais possuem mais abelhas nativas sem ferrão em suas 

propriedades do que as abelhas Apis, sendo que muitas vezes desconhecem o 

potencial produtivo desse tipo de abelha.  

Para Rosina et al. (2008), a produção de mel se apresenta como alternativa 

de ocupação e renda para o pequeno produtor rural por ser de fácil manutenção e 

ter baixo custo inicial, em relação às demais atividades agropecuária. Esse custo é 

ainda menor se as abelhas utilizadas nessa produção forem as melíponas. 

As abelhas sem ferrão perfazem aproximadamente 300 espécies, sendo que 

a maioria é produtora de méis de grande reputação. Embora produzindo mel em 

menor quantidade, os meliponíneos têm o importante papel de fornecer um produto 

que se diferencia do mel de A. mellifera, principalmente no sabor diferenciado e no 

aroma, alcançando preços elevados no mercado. 

Apesar da sua importância, a Legislação Brasileira que regulamenta a 

padronização do mel para fins de comercialização só atende às características do 

mel de Apis, não contemplando o mel das abelhas nativas do país o que leva à 

necessidade de estudos de diferentes méis para a sua padronização futura à 

Legislação Brasileira. 

Com o desenvolvimento da criação comercial de abelhas nativas, tem havido 

um grande interesse pela identificação e tipificação do mel oriundo desta abelha, 

para a caracterização dele como alimento e também como agente bactericida.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo Geral 
 

Determinar as características físico-químicas de amostras de mel de cinco 

espécies de Melipona provenientes de sistema orgânico e agroflorestal no Distrito 

Federal. 

 
3.2. Objetivos específicos 

 

 Comparar essas características com o mel de abelhas Apis mellifera  

 Verificar a conformidade com os valores previstos na legislação brasileira 

para a qualidade do mel 

 Incentivar a preservação das abelhas nativas sem ferrão 

 Promover a exploração racional e sustentável do mel de abelhas nativas 

 Difundir o conhecimento sobre o mel de abelhas nativas 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento será realizado no Meliponário Educador do Sítio Geranium, 

localizado no Núcleo rural de Taguatinga, no Distrito federal. Para esta pesquisa 

serão coletadas amostras de mel das espécies Jataí (Tetragonisca angustula) 

Mandaçaia (Melipona quadrifasciata anthidioides), Mandaguari (Scaptotrigona 

postica), Mirim (Plebeia droryana) e Uruçu-Amarela (Melipona rufiventris). 

De cada colmeia serão retirados aproximadamente 100 mL de mel por meio 

de seringa descartável de 10 mL. Será utilizada uma seringa para cada colônia e o 

mel colhido será proveniente de potes de mel operculados. O mel coletado será 

transferido para recipiente de vidro, previamente esterilizado, com tampa de fecho 

hermético e capacidade para 100 mL. Esses recipientes serão armazenados in locu 

em geladeira à temperatura de 8ºC. O transporte até o laboratório será realizado no 

mesmo dia e os recipientes serão acondicionados em caixa de isopor com gelo.  
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O material das análises será encaminhado a um Laboratório de Controle da 

Qualidade de Produtos Apícolas aonde serão realizadas as seguintes análises: 

hidroximetilfurfural, cor, açúcares redutores, sacarose, viscosidade, condutividade 

elétrica, pH, acidez e índice de formol. 

Os resultados obtidos serão analisados com auxílio das técnicas de análises 

estatísticas descritivas no programa SISVAR (FERREIRA, 2014) e comparados com 

a legislação brasileira de controle e qualidade de mel. 

5. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se caracterizar o mel de cinco espécies de abelhas sem ferrão de 

forma a ajudar a regulamentação sobre a produção deste tipo de produto.  

Além disso, é esperado que todas as características obtidas no estudo 

estejam de acordo com a legislação brasileira sobre a qualidade de mel baseado 

nas abelhas africanizadas, desta forma, comprovando que o mel das abelhas 

Meliponas podem ser comercializados. 

Por fim, através dessa pesquisa será possível caracterizar a produção de mel 

das cinco espécies estudadas colaborando com a divulgação de informações sobre 

as abelhas nativas sem ferrão já que esse tipo de trabalho ainda é muito escasso. 
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